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Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie zdobył 

tytuł magistra inżyniera oraz Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył 

studia podyplomowe w zakresie Ochrony Powierzchni Górniczej na Akademii Górniczo-Hutniczej 

w  Krakowie oraz studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. W 1994 roku został powołany jako biegły sądowy i do dziś sprawuje tę 

funkcję z zakresu: szacowania nieruchomości, ochrony powierzchni i środowiska, geologii i 

geofizyki, miernictwa górniczego, górnictwa. W latach 1994-2002 Dyrektor Zespołu Mierniczo-

Geologicznego i Ochrony Środowiska w Katowickim Holdingu Węglowym. Od 2003 roku Główny 

Specjalista ds. Eksploatacji Górniczych w Katowickich Wodociągach S.A. oraz Dyrektor Zespołu 

Rzeczoznawców Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w 

Katowicach. 

Wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla emitenta 

Pan Józef Pawlik nie wykonuje żadnej działalności poza emitentem, która miałaby istotne 
znaczenie dla emitenta. 
 
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 
ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 
albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest 
nadal wspólnikiem 

Okres pełnienia 
funkcji: Nazwa spółki: Stanowisko: 

Od: Do: 

10.2014 obecnie Magma S.A. Członek Rady Nadzorczej 

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana 
za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako 
członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

Pan Józef Pawlik w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych 
wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego 
zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego.  
 
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba 
pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

Pan Józef Pawlik w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego w żadnej ze spółek lub podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, 
zarząd komisaryczny lub likwidacja.   
 
Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 
działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub 
osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 
konkurencyjnej osoby prawnej 

Pan Józef Pawlik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, 
oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu 
spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 
 
Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym 
na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 



Pan Józef Pawlik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 


